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DÉCOLISS 
KALKMORTEL IN POEDERVORM VOOR FRESCOWERK 

 

Kalkproducten CESA – Saint-Astier 
 

 

VOORDELEN VAN DÉCOLISS 

✓ Eenvoudige toepassing 

✓ Zeer fijne structuur, geen krimp 

✓ Mat tot glanzend uitzicht 

✓ Decoratief voor binnenwerk 

✓ Uiterst geschikt voor renovatie van oude muren 
 

Beschrijving 
 

DÉCOLISS is een voorgemengde pure kalkmortel ontwikkeld om gepolijste oppervlakten te verkrijgen. Het bestaat uit 

natuurlijke kalk, fijne korrelgrootte-aggregaten, talk en additieven tegen krimp en scheuren. Het bevat geen cement of 

andere puzzolane componenten. 

 

Eigenschappen 
 

• Zeer gebruiksvriendelijk (manueel/machinaal); 

• Kan op de werf ingekleurd worden; 

• Decoratief voor binnenwerk; 

• Zeer fijne structuur; 

• Geen krimp; 

• Mat tot glanzend uitzicht; 

• Decoratief voor binnenwerk; 

• Uiterst geschikt voor renovatie van oude muren. 

 

Ondergrond 
 

DÉCOLISS is enkel geschikt voor binnentoepassingen en oppervlakten die fijne afwerkingen < 1 mm toelaten. 
 

• Op ondergronden gerealiseerd in kalk en zand; 

• Op andere ondergronden: eerst DÉCOFOND (hechtlaag) aanbrengen; 

• Op gips een geschikte onderlaag (raaplaag) aanbrengen om een ruwe ondergrond te bekomen, dan DÉCOFOND 

aanbrengen; 

• Ook oude verflagen eerst afwassen en uitplamuren, dan DÉCOLISS aanbrengen; 

• Bij poreuze ondergronden altijd de ondergrond daags voordien goed voornatten. Een kalkpleister als ondergrond 

ook de tijd laten om uit te harden. De onregelmatigheden op het oppervlak dienen minder dan 1 mm groot te zijn. 

DÉCOLISS niet gebruiken om gaten en scheuren op te vullen. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Bij voorkeur mechanisch mengen: 1 kg DÉCOLISS + 600/800 g water of 10 kg DÉCOLISS + 6 tot 8 liter water. Om de 

smeuïgheid van het mengsel te verhogen kan het product 24 uren op voorhand aangemaakt worden. Het malaxeren kan in 

de emmer gebeuren waarbij men goed moet opletten dat alles homogeen gemengd wordt.  
 

Op een vochtige ondergrond werken, tocht of wind vermijden. Best daags voordien voornatten en nog even besproeien 

vooraleer te beginnen.  
 

Eerste laag zeer dun aanbrengen (ongeveer 0,5 mm) met een roestvrije vlakspaan. Wachten tot deze voldoende droog is 

om de volgende laag aan te brengen (ongeveer 12 uren).  
 

Bij de tweede laag terug een dunne laag aanbrengen. Tijdens het aanbrengen kan men de vlakspaan regelmatig besproeien 

met een natuurlijke zeepoplossing (1/10) om de mortel gemakkelijk te kunnen afwerken. Om de mortel glad te kunnen 

afwerken (“ferrage”) moet men deze een 2-3 uren laten aantrekken om vervolgens  af te werken. 
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Gekleurde afwerkingen 
 

De natuurlijke kleur van Décoliss is wit. Pigmenteren is mogelijk: pigmenten moeten worden toegevoegd aan de mix als een 

pasta of vooraf verdund worden in water. Pigmenten in poeder moeten goed worden verbrijzeld vooraleer op te lossen in 

water. De toegevoegde hoeveelheid pigment mag niet meer dan 300 gram per kg zijn.  

 

Verbruik 
 

Ongeveer 1,5 kg/mm dikte/m². 

 

Veiligheid 
 

Het is aanbevolen om steeds handschoenen, stofmasker en bril te dragen tijdens het mengen. Raadpleeg voor meer 

informatie de recentste veiligheidsfiche.  

 

Opmerkingen 
 

• Verwerkingstemperatuur niet onder de 5°C of boven 30°C.  

• Vermijd grote zuigkracht van de ondergrond door op voorhand voldoende de ondergrond te benatten.  

• Vermijd snelle droging door hoge temperaturen of sterke winden door met een lichte waternevel meerdere malen 

per dag als nodig te bevochtigen. 

 

Reiniging gereedschap / oppervlak 
 

Gereedschap met water. Aangetaste oppervlakten onmiddellijk afwassen.  

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• 6 tot 8 maanden, droog gestockeerd. Emmers die geopend zijn dienen zo snel mogelijk te worden afgesloten.  

• Eenmaal gemengd met water zal de mortel voor maximaal 1 week bruikbaar zijn. 

 

Verpakking 
 

Emmers van 10 kg (art.nr. 609031). 

 

LP 02-09-2020 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


